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 G�R�� : 
 

 Biz bu çal��mam�zda Trabzon ve çevresinden “Kesik Ba�”, “Al Atlamak”, 
“Süpürge”, “A�erme”, “Kurt A�z� Ba�lama”, “H�z�r-�ahmerdan”, “Helva”, “Tuz”, 
“Hakla�mak-Helalle�mek”, “Yetim”, “Ba�lanmak-ba�lamak”, “Kara �yeler”, “Geyik”, 
“Da�”, “Ta� Kesilme”,“Sahiplilik”,“Ay Tutulmas�” gibi baz� kotlar üzerinde durmay� 
planlarken  bildiri metni çok uzay�nca bir k�sm�n� metnin d���nda tuttuk. Onay�na 
müracaat etti�imiz Ali Çelik hocam�z�n iki çal��mas�n� esas ald�k. (Ali Çelik, Trabzon-
�alpazar� Çepni Kültürü, Trabzon Valili�i �l Kültür Müdürlü�ü Yay�n�, Trabzon, 
1999; Trabzon Çaykara Halk Kültürü, Do�u Kütüphanesi Yay�nlar�, �stanbul, 2005) 
Bunlardan daha ziyade birinci eserin metinler k�sm�ndan yararlanmaya çal��t�k. Yazar, 
kar��la�t�rmay� Türkmen kesimler ars�nda yapm��t�, biz halkay� daha fazla 
geni�letme�e çal��t�k. 
 

  Bölgedeki mevcudiyetlerini bu eserlerden yapt���m�z kültür kotlar�n�n genel 
 Türk  kültürü içerisindeki yerlerini vurgulamaya çal��t�k. Kültür kotlar�ndan 
 hareketle yap�lacak kültür bütünlü�üne götürecek çal��malar için katk�m�z olsun 
 istedik. 
 
 
 MET�N : 
 

 Kesik Ba� Efsanesi, di�er Kesik Ba� Efsaneleri ile mü�tereklikler arz etmesine 
ra�men, zenginlik itibariyle oldukça farkl�d�r.Anadolu’da bilinen Kesik Ba� Efsaneleri 
ulu zatlara ait  menk�beler tarz�ndad�r. Sava� zaman� kendisini Hak yoluna adam�� 
kimse, ölmeden evvel öldü�ü ve gerçek dirilerden kabul edildi�i için kesilen ba��na 
ra�men silah� ile kelle koltukta sava��r, bu hali görülünce de s�rr� if�a oldu�u için 
orac�kta �ehit olur ve  dü�tü�ü yere defnedilir, mezar� ziyaret olur.Kayseri ili P�narba�� 
ilçesi Pazarören kasabas� Melikgazi köyündeki Kesik Ba�,  �stanbul-Hal�c�o�lu’ndaki 
Kesik Ba�, Aksaray ili Güzelyurt ilçesi Selime kasabas�nda Kuru Kafa, Isparta ili 
merkez ilçedeki Kesik Ba�,Erzurum Merkezdeki Abdurrahman Gazi, Erzurum Oltu’ 
da M�sr� Zinnun, ayr�ca Erzurum Oltu’da yatmakta olan Kad� Zinnun, Kars Kalesi’nde 
yatmakta olan Arap Baba gibi isimli olanlar Anadolu’dan bu türden Kesik Ba�lar iken 
( Ya�ar Kalafat, “Siirt Yöresinde Yat�rlar Etraf�nda �ekillenmi� Halk �nançlar� ve 
Kesik Ba� Motifi” Uluslararas� Siirt Sempozyumu, Siirt, 2006) Balkanlardan tespiti 
yap�lan kesikba�lar ise., daha ziyade Ahmet Ya�ar Ocak taraf�ndan yap�lm��t�r. 
(A.Ya�ar Ocak, Türk Folklorunda Kesik Ba�, Tarih Folklor �li�kilerinden Bir Kesit, 
Ankara, 1989 ) �alpazar�’ndan tespiti yap�lan Kesik Ba� Efsanesi’nde, ortak olan 
yaylalar�n�n s�n�r� için ihtilafa dü�en iki karde�ten aç gözlü olan adil olan di�erinin 
kafas�n� keser ve kesilen kafa yuvarlanarak vücudun oldu�u yere gelir.(A.Çelik, a.g.e. 
s.142-143)  

 
  Suroy Altay’dan al�nan bilgilere göre, Balkanlardaki Kesik Ba� diye bilinen 
 yat�rlardan Sofi Baba Prizen’de yatmaktad�r.  Çe�itli sava�lara kat�lm��t�r. Son 
 sava��nda birisi O’nu tan�y�nca  s�rlara kar��m��t�r. Yi�itli�ine hürmeten s�rr�n�n aç�k 



 olup �ehit dü�tü�ü yere türbesi yap�lm��t�r. 1960’larda yeni semt düzenlemesi 
 yap�l�nca, oradan Kuru Çe�me Mezarl���’na nakledilmi�tir. 
 

  Mehmet Efendi’nin di�er ad� Karaba� Baba’d�r Prizen’dedir. �nan��a 
göre hala  hayattad�r. Dünyan�n neresinde �slam sava�� varsa, o sava�a �slamlar 
ad�na kat�l�r. Sava�a kat�lm�� oldu�u türbe duvar�ndaki k�l�c�n yere dü�mesi ile 
anla��l�r. K�l�ç yerde ise Baba din karde�lerinin yan�nda sava�tad�r, inanc� vard�r 

 
  Saçl� Mehmet Pa�a/Kesik Ba�; Piri�tine Ürküp aras�nda Kaçanik 
 Derbendinde, Kosova Sava��nda kesilmi� kellesi koltu�unda, at�n�n üzerinde Üsküp’te 
 girerken bir H�ristiyan k�z çocu�u taraf�ndan görülür ve annesine gösterilmek istenilir. 
 K�z�n gözleri kör olur ve Pa�a hemen orada at�ndan dü�üp �ehit olur türbesi orada 
yap�l�r.  1996 y�l�nda  S�rplar türbeyi top ate�ine tutarlar . Halk hala buray� ziyaret 
etmektedir 
 
  Prizen’de yatmakta olan Ömer Baba , halk kendisini, Türbesinin Lez Köyünde 
 olu�u nedeniyle Lez Baba olarak da bilir. Daha ziyade H�drellez’de, 6 May�s’ta 
 ziyaret edilir.Rivayete göre Selanik’teki bir sava�ta ba�� kesilmi�, yatmakta oldu�u 
 Priz en’e kadar Kafas� koltu�unda gelmi�tir. 
 
                                                                                                                                                          
  Ana Geyik Efsanesi, Halk inançlar�m�zda Geyik ile ilgili bir çok efsane vard�r. 

Anadolu’da Geyik Baba, Geyikli Baba gibi ulu zatlar�n efsanelerinde, geyi�e binilerek 
sava�a gidilir, geyiklere kereste ta��t�larak cami yapt�r�l�r.Geyikler öksüz bebeklere süt 
verirler Bursa-Kestel’deki Geyikli Baba, Samsun-Alaçam’daki Geyik Ko�an, 
Safranbolu Göverendeki Geyik Baba bunlardan baz�lar�d�r. Geyikli Baba, “Azim 
da�larda vah�i s���rlara suvar olup onlara binip Orhan Gazi �le sefere ç�km��t�r” 
(Ya�ar Kalafat, Safranbolu ve Yöresinde Türbeler” I. Ulusal Tarih �çinde Safranbolu 
Sempozyumu (4-6 May�s 1999), Ankara 2003, s.314; Türbeleriz  1996, Diyanet ��leri 
Ba�kanl��� Ar�ivi) Biz Azerbaycan’dan da gizlice bebek emziren s�rr� aç��a ç�k�nca 
s�rr� kadem basan geyik efsaneleri tesbit etmi�tik (Ya�ar Kalafat, Bakü-Ceyhan Kültür 
Hatt�, Sosyal Antropoloji Ara�t�rmalar�, Avrasya Stratejik Ara�t�rmalar Merkezi 
yay�nlar�, Ankara, 2000, s.1-34) Anadolu’da bilhassa Safranbolu’da geyik boynuzu 
binalar�n gö�süne nazarl�k olarak ve ocak ba�lar�na bereket için tak�l�r. Türkistan’da 
Kerkük’de Erbil’de ve Anadolu’da bir çok türbede geyik kemi�i oldu�u bilinir. Türk 
kültürlü co�rafyan�n bir çok yerinde görüldü�ü gibi Evlerinin giri� kap�lar�na nazara 
kar�� korunmak ad�na geyik boynuzu asarlar Trabzon �alpazar�’ndan A.Çelik’in 
yapt��� geyik efsanesi tespitinde; 11 veya 12 erkek  çocu�u olan bir anne göç esnas�nda 
s�rt�nda da yükü oldu�u için bunlar� ta��yamaz ve kad�n hasta olunca çocuklar�n� bir 
a�ac�n kovu�una koyarak Allah’a emanet eder ve oradan ayr�l�r.O dönemde bir salg�n 
hastal�k olur kad�n hayatta kal�r ve çocuklar�n�n öldü�ü haberini al�r. A�laya s�zlaya 
çocuklar�n� b�rakt��� a�ac�n yan�na gelen anne “-ey gidi dünya çocuklar�m� buraya 
b�rakm��t�m, dünya bana bir �amar att�n der ve çocuklar�n� a�ac�n  kovu�unda 
aramaya koyulur. O esnada bir geyik keçisi çocuklar�n oldu�u yerden kalk�p kaçar ve 
anne bebeklerinin a�z�n�n sütlü olduklar�n� görür çocuklar  veya çocuk beslenip bal�k 
gibi olmu�tur. O günden sonra geyik keçisi onlar�n anas� olmu�. O tarihten sonra o 
sülalede geyik eti yemek yasak olmu�tur.(A.Çelik, a.g.e. s.144) 

 
 �aman davulunun çemberi  geyik, nadiren de genç at derisi ile kaplan�rd�. Bu 
sadece derinin yap�sal uygunlu�undan ileri gelmiyordu her iki hayvan�n da mistik 



muhtevalar� vard�. Bat� Sibirya �amanlar�nda, �aman�n ba�l���nda tercihen Ren geyi�i 
boynuzu da olurdu. Kürek Kemi�i Fal�, geyik ya da koçtan al�nan kürek kemi�inin 
ate�e at�l�p k�zart�lmas� ile bak�l�r. �amanlar�n genellikle do�um törenleri s�ras�nda 
geyik gibi boynuzlu maskeler de kulland�klar� belirtilmektedir. Çünkü geyik hemen 
hemen her yerde kad�nla ili�kilendirilmi�tir.Bu arada do�um esnas�nda da boynuzlu 
maskeler kullan�lm��t�r.Karaca/Erlik, Çapt� Türklerinin kutsal hayvan�d�r.�nan��a göre 
karaca di�er baz� hayvanlarla birlikte dünyan�n olu�umuna kat�lm��t�r. Çapt� ismi 
yavru karaca demektir. Bunlar�n Damgalar� s�rga/küpedir. 

 
 N.Y�ld�r�m’�n tespitlerine göre; Yakut Türklerinde son gömme töreninde sonun 
gömüldü�ü yerin çevresinde küçük bir çad�rda ate� yak�l�r.Ate�in yan�nda kay�n 
a�ac�n�n kabu�undan yap�lm�� geyik resimleri koyarlar. Altay Türklerinde geyik yer 
ruhu olarak bilinir. Orta Asya Türklerine göre, geyik yalç�n kayalarda bir görünüp bir 
kay�p olan büyülü bir hayvand�r. Ala geyik yeryüzünün ruhudur. Yakut Türklerinde 
kula��na küpe tak�lan geyik, Tanr�ya adan�lm��t�r. Tele üt Türklerinde geyik �aman�n 
ikinci ruhudur, geyik ölünce �aman da ölür.Geyik boynuzu baz� boylarda, ölen �aman 
için dikilen heykelin ba��na konur. Mo�ollar ve Tatarlar geyi�i kurtar�c� yol gösterici 
olarak kabul ederler. �amanizm de geyik, ilah�n, �amanlar�n �ekil de�i�tirmi� �eklidir. 
Bu sembol beyaz renkli geyik olarak alg�lan�r. �aman giysisinde geyikten parçalar 
olur. �aman duman renkli ya�l� bir geyi�e binerek sonsuzlu�u a�ar. 

 
 Kükreyen Da�lar Efsanesi; Mu�’un Varto ilçesindeki da�la ilgili efsanelerde 
bir da�a teslim edilmi� k�z�n, k���n gece da�lar�n kar��l�kl� ç�kard�klar� top at���n� 
and�ran sesler ç�kard�klar� anlat�l�r. Erbil’deki ulu kabirler aras�ndaki iddiala�mada 
gökyüzünde adeta sava�t�klar�, üstün gelen sava�ç�n�n daha yukar� ç�kt�klar� ve bu 
sava�ta top sesini and�ran seslerin ç�kt��� anlat�l�r.Böylece Ulu da�lar ve ulu kabirler 
aras�ndaki efsanevi manevi mücadele top sesleri ç�kar�ld��� inanc� vard�r. (Ya�ar 
Kalafat, I. Türkmen Kurultay� ve Kerkük Yöresi Türk Halk �nançlar�” , Türk Kültürü, 
Ocak 1998, s.27-52) Deli Çoban Obas� veya Deli Çoban Yaylas� ile ilgili efsanede de , 
Deli Çoban k��� çok sert geçen �ss�z bir yaylada bütün �srarlara ra�men  yiyecek ve 
yakacak stoku yaparak kalmaya karar verir. �lk bahar gelince deli Çoban�n 
kulübesinde ölüsü bulunur. Çoban  bir de not b�rakm��t�r. Notta, ben açl�ktan veya 
so�uktan de�il da�lar�n ulumas�ndan ve kükremesinden öldüm demektedir. 
(A.Çelik.,a.g.e. s.141) A. Çelik’in bir ba�ka tespitinde de “Karada�’da harp var iken, 
buradaki evliyalar güm güm top atarm��, bu evliyalar Karada�’a top atarlarm��”           
( a.g.e. s.466) Eski Türk �nanç Sistemi’ndeki anamayk�l, bu gün halk inanç 
kültürümüzde Mehmetçikle birlikte dü�mana kar�� sava�an Ye�il Sar�kl�lar olarak 
ya�amaktad�r. Halk tefekküründe ulu zat ve ulu da�lar�n mücadelelerinde korku veren 
sesler ç�kard�klar� ve seslerden insano�lu’nun ölebilece�i  inanc� vard�r.Ayr�ca halk 
tefekküründe kurdun ulumas� onun Kadiri mutlak kar��s�nda zikri yakarmas� olarak 
alg�lan�r. Bu tefekkür bütün canl�lar�n zikir içinde hatta bütün tabiat�n zikir içinde 
oldu�u inanc�n�n bir  ürünüdür. 

 
 Kurt A�z� ba�lama �nanc�; Bu inanç Kafkasya, Orta do�u, Balkanlar ve 
Anadolu’da Türk kültürlü halklar aras�nda çok yayg�nd�r. Amaç sürüden ayr�l�p 
yabanda kalm�� evcil hayvan�n kurt taraf�ndan parçalanmas�n� önlemektir. Uygulama 
aç�l�r kapan�r bir b�ça��n a�z�na belirli surelerin okunmas� ile yap�l�r. Uygulamada 
mü�tereklerin yan� s�ra farkl�l�klar da bilinmektedir.(Ya�ar Kalafat, “Türk Halk 
�nançlar�nda Kurt A�z� Ba�lama, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’a Arma�an, Kayseri, 
2006) Evcil hayvan salimen yuvas�na döndükten sonra kurdun a�z� tekrar bir dini 



uygulama ile aç�lmal�d�r. Aksi halde a�z� ba�l� kal�r. Di�er hayvanlar�n a�z� 
ba�lan�lmaz iken kurdun a�z�n�n ba�lan�lmas� kurdun ba�lamas� uygulamas� vard�. Bu 
uygulama için hayvan�n gidebilece�ine ihtimal verilen bölge çevrilir.Bu alan�n 
ortas�na b�çak dikilir, saplan�l�r.Böylece çakallar�n ve kurtlar�n a�z� ba�land� diye 
güven duyulurdu.(A.Çelik., a.g.e. s.468) Bu tespitteki b�çak, benzeri di�er 
uygulamalarla mü�tereklik arz eder. Tespitini yapt���m�z di�er baz� uygulamalarda 
hayvan�n bulunabilece�i alan i�aretlenmeyip, ismen belirtilmektedir. Bu tespitteki 
di�er farkl�l�k, kurdun yan� s�ra çakal�n da zikredilmi� olmas�d�r. Biz çakal�n a�z�n�n 
ba�land���n� ilk defa bu tespitte görüyoruz. Bize göre çakal isminin zikredilmi� 
olmas�, sözün gelimi anlam�ndad�r. �alpazar� Çepnileri’nin masallar�nda da kurdu 
görmekteyiz. Kurt Ay� ve Domuz Masal� bunlardan birisidir. (a.g.e. s.151)  

 
 �alpazar� Çepnilerinin sözlü kültüründe de kurt yerini alm��t�r. “Kurda 
sormu�lar ne zaman yaylaya gideceksin, cevap vermi� Çoban bilir” “Kurttan post, 
kötüden dost olmaz” (A.Çelik., a.g.e. s.467-468) Bu özlü sözlerin Anadolu’nun sair 
bölgelerinde de benzerleri ya�amaktad�r. (Ya�ar Kalafat, “Sözlü Kültürümüzde bursa 
ve Yöresi Örnekleri ile Kurt I”, II.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu bildirileri, 20-22 
Ekim 2005 Bursa, Bursa, 2005, 2.c. s.415-423) 

 
 �alpazar� Çepnilerindeki kurt ile ilgili bir inanç da aya�� basmayan çocuklarla 
ilgilidir. Aya�� basmayan çocu�un ba�parmaklar� k�rm�z� iplikle ba�lan�l�r.Cuma günü 
camiye götürülen çocu�un bu ipli�i camiden ç�kan ilk ki�iye kestirilir.Bu uygulama 
köstek kesme olarak bir çok yerde yap�lan bir i�lemdir.Ancak ikinci bir uygulama kurt 
kafas� ile ilgilidir.Kocakar�lar bir kurt kafas� al�rlar, aya�� basmayan çocu�u ah�r 
kap�s�na götürürler.Kurt kafa tas�ndan dökülen s�cak su oradan bir süzgece ak�t�lm�� 
olur. Süzgeçten de çocu�un ba��ndan a�a��ya ak�t�l�r.Daha sonra çocuk ah�rdan eve 
ç�kar�l�r.Bu uygulamadan sonra çocu�un günden güne gürbüzle�ip güçlenece�ine 
inan�l�r.(a.g.e.) Bizim daha evvel yapt���m�z tespitlerde esnetilmi� kurt a�z� derisinden 
bu tür tedavilerde istifade edildi�i hususu vard�. Ayr�ca kurdun kafa tas� ambar ve 
Bostanlarda nazarl�k olarak kullan�l�rd�.(Ya�ar Kalafat, “Göktürklerden Günümüze 
Türk Halk �nançlar�nda Kurt”, XIV. Türk Tarih Kongresi (9-13 Eylül 2002, Ankara)  

 
 Ta� Kesilme ; Say�m Sakao�lu’nun ayr�nt�l� bir �ekilde ele ald��� ta� kesilme 
konusu �alpazar� Çepnilerinde de vard�r. Anadolu’da bir çok efsanede Kaynanas�ndan 
mü�teki olan gelin, e�k�yadan veya dü�man askerinin elinden kurtulmak isteyen genç 
k�z veya gelin Allah’a yalvararak  “Ya beni ta� et veya ku� et” der, böylece ya ku� 
olup uçar, veya ta� kesilmek suretiyle kurtulmu� olur. Di�er baz� efsanelerde de  çoban 
bir do�a felaketinden korunmak için Allah’a yalvar�r ve sürüden bir kurban adar, 
ada��n� yerine getirmez.Bazen de ekmek gibi kutsal kabul edilen varl�klara sayg�s�z 
davran�lmas� halinde ta� kesilme ile cezaland�r�l�r. Bu tespitin Eski Türk �nanç 
Sistemindeki ta� kültü ile iltisakland�r�ld��� da olmu�tur. (Y.Kalafat, Do�u Anadolu’da 
Eski Türk �nançlar�n�n �zleri, Ankara, 2006) �alpazar� Çepnileri’nden  yap�lan Don 
Ta� Efsanelerinden birinde, H�z�r birisinin kap�s�nda, “Allah sizi ta� etsin” demi�, 
bunun üzerine oban�n hayvanlar� dahil bütün halk� ta� olmu�tur.H�z�r’�n karg�� etti�ine 
pek rastlan�lmaz ancak, “her geleni H�z�r ve her geceyi  kadir bil” diye bir söz 
vard�r ki bununla amaç her gece s�dk ile dua et ve hiçbir fakiri muhtac� bo� çevirme 
anlat�lmak istenilmi�tir. Ali Çelik hocan�n ikinci Donta� Efsanesinde, izin verse de 
gidece�im vermese de, der Bunun üzerine ikinci �ah�s ta� kesilir. (a.Çelik, a.g.e.) 
Yayg�n olan “Kap�ya geleni bo� çevirmeyeceksin” inanc� burada da vard�r “a.g.e. 
s.465) Halk tefekküründe gelece�i belirleyen Allah’t�r. O’nun iradesine ra�men iddial� 



olmak inkarc�l�k olup iman zafiyeti olarak bilinir �alpazar� Çepnileri’nde Kocakar� 
F�rt�nas� gibi belirli günlerde Ta� Kesilme tespitini (A.Çelik, a.g.e. s.107) Merhum 
hocam�z M.F.K�rz�o�lu’nun çal��malar�ndan da Kars yöresinden tespiti yap�ld���n� 
biliyoruz. 

. 
 Kalecik Efsanesi; Efsane kalenin bilinmeyen bir yerindeki define ile  ilgilidir. 
Defineye ula��labilmesi için insandan bir kurban kesilmesi inanc� vard�r.Defineyi 
almak isteyenlerin kar��s�na kur�un geçme�en, inan�lmayacak kadar büyük olan 
boynuzlu bir y�lan ç�kmakta ve define aray�c�lar�n rüyas�na giren bu y�lan, “Defineyi 
ya�murlu bir Cuma günü ö�leden sonra gel al diyormu�” halk o günü k�yamet mi 
kopacak diye de�erlendirmektedir.(a.g.e) Halk tefekküründe nasip ve r�za motifleri 
vard�r. Nasibin k�smetin ötesine geçilemez. Nasip olabilmesi için de ilahi r�zan�n 
olabilmesi gerekir.A�layan�n mal� gülene hay�r etmez inanc� da bu bütünün bir 
parças�d�r.Giderek sahiplilik kavram� vard�r. Sahiplenilmi� olmak sahibinin r�zas� 
olmaks�z�n ula��lamamas�na yol açar.Sahiplenilmek kavram� halk inançlar�nda 
sahibini a�may� gerektirir.Mülkün sahibi Allah’t�r. Ancak kul hakk� ve büyü faktörü 
de vard�r.Ayn� �artlarda iki defineden birisini bulana define nasip olur iken di�er 
defineye bir türlü ula��lamayabilir.Birileri onun yerini sürekli de�i�tirmektedirler. 
Veya ula��lan definedeki de�erli mücevherler an�nda kalp para veya y�lan veya akrebe 
dönü�ebilir. Bazen da defineye ula��labilmesi için günün batmamas� gerekirken aniden 
hava kararabilir, ertesi gün gidildi�inde evvelce e�ilmi� olan çukurun doldurulmu� 
oldu�u görülebilir. �alpazar� Çepnileri’nde bu inanç ayr�nt�l� görülebilmektedir. 
�çerisinde evliya mezar�n�n da bulundu�u bir mezarl��� sürüp tarla yapmak isteyen bir 
çiftçi oradan bir türlü mahsul alamaz, çiftçinin ak�amdan söküp tarla yapt��� mezar 
ertesi gün tekrar mezar olur. Sonunda çiftçi felç olup ölür. (a.g.e.s.465)Di�er taraftan 
Yol Üzerindeki Mezar isimli �alpazar� anlat�s�nda da mezar�n�n yerinin 
de�i�tirilmesini istemeyen ulu bir zat yol yap�mc�lar�n rüyas�na girerek onlar� uyar�r. 
Oras� sahiplenilmi�tir ve sahibi de o mezarda yatan ulu zatt�r. “A.Çelik, a.g.e. s.145) 
Bu tespitin Anadolu’da çe�itli örnekleri vard�r. Halk inançlar�nda definelerin bekçisi 
olarak çok kere yer alt� aleminin hakimi kabul edilen y�lan dü�ünülmü�tür.Di�er 
taraftan �yilik ve Kemlik isimli Çepni masal�n�n kahraman� da y�land�r. Türk Halk 
inançlar�nda uzak geçmi�i dahil insandan kurban edilmesi yoktur. (Ya�ar Kalafat. 
“Kurban, �nsandan Kurban, Türklerde Kurban �nanc�” Uluslar aras� Türk Kültüründe 
Ölüm Sempozyumu, 25-26 Kas�m 2004, �stanbul.)Definecilikte insan kurban�, 
karde�lerimden ilk dünyaya gelenin kurban edilmesinin istenilmesi, kurban edilecek 
çocu�un bulu� ça��na girmemi� olmas�n�n istenilmesi, k�z çocu�u ve sar���n olmas� 
bazen  da yetim olmas� üzerinde duruldu�u anlat�l�r ki, halk inanç sistemati�indeki 
yerini  bulmak hiç de kolay de�ildir.Hazara Türklerinde ya�mur duas� için yetim k�z 
çocu�unu seçildi�ini biliyoruz.(Ya�ar Kalafat, “Afganistan’da Hazara Türk Halk 
�nançlar�”, Yeni Dü�ünce, s.12, 31 Ekim 2001) Bu arada �alpazar� Çepnilerindeki 
Y�lan Beyi Masal�’n�n 3 kahraman� da yetim k�zd�rlar. Halk tefekküründe Allah 
indindeki itibarl� yer  bak�m�ndan k�z ve erke�in hiçbir farklar� yoktur. Ulu zatlar 
aras�nda erkekler kadar kad�nlar da yer tutarlar.(Ya�ar Kalafat, “Anadolu’da Ulu 
Kad�n Ki�iler ve Halk �nançlar�”, Hac� Bekta� Veli Ara�t�rmalar� Dergisi, K�� 2004, 
S.32, s. 27-52) Nitekim �alpazar� Çepnileri aras�nda da K�rk K�zlar Mezarl���nda 
yatmakta olan K�rk K�z birinci Cihan Sava��’nda dü�mana esir olmamak  için anlar�na 
k�yarlar.Ayr�ca bir delikanl�n�n sövdü�ü yedi k�z kahrolur hicap duyarlar, onlara 
y�ld�r�m çarp�p öldürür, halk bu yedi genç k�z� ayn� mezara koyarlar.(A. Çelik, a.g.e.) 
Anadolu’nun baz� yerlerinde y�ld�r�m çarpm�� insanlar�n ve a�açlar�n kutsiyet 



kazand�klar�na inan�l�r(Ya�ar Kalafat, Do�u Anadolu’da Eski Türk �nançlar�’n�n 
�zleri, 2006 Ankara). 

 
 Ay Tutulmas�; �alpazar� Çepnileri’nde de ay tutuldu�u zaman silah at�lmakta, 
sürekli ezan okunmakta, namazlar k�l�nmakta, hocan�n duas�na toplan�lm�� olan  
çocuklar amin demektedirler.Farkl� bir tesbit ise ay�n tutulmas�na ay�n önünde 
durmakta olan bir y�lan�n sebep oldu�u �eklinde oland�r(A.Çelik., a.g.e. s.451). Ay 
tutulmas�n�n  mitolojimizdeki izah�nda c�ngaloz diye bilinen bizim Kafkasya’dan 
kaya resimlerini çekip getirdi�imiz bir y�lan�n ay� yemek istemesi veya yeme�e 
ba�lamas�, vard�r. �nanca göre ay� iki köpek korumaktad�rlar. Bunlar�n uyumalar�ndan 
istifade ile C�ngaloz ay� yemek istemektedir. Halk aras�nda ay tutulunca ç�kar�lan 
gürültü teneke çalmak, ta�� ta�a vurarak ses ç�karmak, silah atarak gürültü yapmak 
uyumakta olan bekçi köpeklerin uyand�r�lmalar� içindir. �alpazar�’nda y�lan motifinin 
ayn� fonksiyon ile yer almas� farkl�l�k olarak alg�lanabilir. 

 
 �alpazar� Çepnilerinde ayr�ca Cin, peri, Caz� (cad�), Davun, minnet ile ilgili 
efsaneler de vard�r. Bunlardan Hubur/Hupur  koyunlara musallat olan bir çok ki�inin 
korktu�u beyaz bir varl�kt�r. Di�er ismi minnet’tir. Bölgedeki Kara iyelerden biri 
Bi�jjjuu diye ses ç�karan kendisine at�lan ta�lar� yutabilen, göründü�ü kimselere korku 
veren dev bir y�lana benzeyen bir yarat�kt�r. Kedilerle ilgili olanda, bekçi gece sopas� 
ile bir kedinin aya��na vurur ve evine gelince jandarma görünümlü görevliler kendisini 
evinden al�r �ss�z bir bölgeye götürürler bir kayan�n alt�ndan geçilip baz� 
nizamiyelerden geçirilip mahkeme heyetinin huzuruna ç�kar�l�p yarg�lan�r ve suçlu 
bulunur ve affedilip evine gitmesine müsaade edilir.  Biz evvelce bu tür bir efsaneyi 
Karadeniz bölgesinden y�lanlarla ilgili olarak derlemi�tik.(Ya�ar Kalafat, “Vatan, �ran 
turan Hatt� ve Caferi Türklerde Halk �nançlar�”, Türk Dünyas� ara�t�rmalar�, Haziran 
1997.S.108, s.33-101) Adeta bir y�lanlar alemi ve onlar�n idari yarg� organlar� vard�. 
Davul’a gelince Davun, Taun ili�kisi üzerinde durulabilir mi? Ben Sürmeneli olan 
ailemden, k�zg�nl�k ve karg�� anlam�nda “Davun vura o ba�a” veya “Davun ç�ka 
yüzüne” gibi söylenmi� sözler hat�rl�yorum. Kars’ta ayn� anlamda , “Baba ç�ka 
yüzüne” veya “babalara gelesin” gibi, sözler sarf edilirdi. Acaba Dav unda oldu�u 
gibi, baba ile kastedilen veba m�? Yoksa baba ile kastedilen ulu zat baban�n h��m�na 
u�rayas�n m�? (Ya�ar Kalafat, “Türk Halk �nançlar�nda Baba �yesinin Mitolojik 
Boyutu”, VII. Milletleraras�  Türkoloji Kongresi, 8-12 Kas�m 1999, �stanbul) 

 
 Ardahan’�n Posof ve civar�ndan tespitini yapt���m�z cin dü�ünü �alpazar� 
Çepnilerinin de inanc�nda tespit edilmi�tir.Bu dü�ünlere rastlan�l�p zarar�ndan 
korunmak için korkmamak gerekti�ine ve besmelesiz dola�mamak icap etti�ine 
inan�l�r.Böyle olaylara �ahit olan kimselerden erkek veya kad�nlar� e�lerinden uzak 
durmalar� için uyar�ld�klar� ve kendilerine evlenme teklif edildi�i anlat�l�r.Bu tür 
korkuyu ya�ayanlar cenaze merasimlerinden uzak dururlar.Çevreyi korumak için Kabe 
Topra�� Serpilmesi ve Zemzem suyundan yararlan�l�r. 

 
 Bir di�er efsanede de evinde çok parlak bir ���k gören bir adam evine gelince 
dibin buca��n kar��t�r�p döküldü�ünü birisinin muhtemelen o �����n bir �eyler arad���n� 
ve fakat kar�s�n�n vermedi�ini sonra �����n kay�p oldu�unu kad�n�n da öldü�ünü acaba 
o �����n ecel mi oldu�u anlat�l�r (A.Çelik. a.g.e.) bu benzeri efsaneler bir hayli çoktur. 
Biz Tatar Türkleri aras�nda benzerlerini anlatan bir tan�t�m yapm��t�k(Ya�ar Kalafat-
�lyas Kamalov, “Tatar efsaneleri” Karadeniz ara�t�rmalar�, yaz 2005, S.6, s. 52-78) 
Anadolu’da benzeri çok say�da tesbit yap�lm�� olmas�na ra�men (Esma �im�ek, 



“Hendek/Sakarya Efsaneleri Üzerine Bir De�erlendirme” I. Uluslar aras� Kocaeli ve 
Çevresi Kültür Sempozyumu, 20-22 Nisan 2006, Kocaeli) henüz  tasnifli ve disipline 
bir çal��ma yap�lamam��t�r. 

 
 �alpazar� Çepnilerinde ba�lama ile ilgili çok yayg�n inançlar vard�r. Kur�unla 
ba�lama, gelin ve güvey geçece�i yolun sa��na ve soluna iki parça kur�un konulur, 
onlar geçtikten sonra bunlar al�n�r Islah suresi tersinden okunarak bunlar eritilir 
böylece gelin ve güvey ebediyen ba�lan�lm�� olurlar (A.Çelik. a.g.e. s.381) Kur�un 
dökülmesinin daha ziyade nazar ve bü�ü bozmada rolü bilinirken bu tesbitle bü�ü 
yap�lmas�nda da etkili oldu�unu görmü� oluyoruz. Türk Halk �nançlar�nda “Ters” in 
bir kot oldu�u bilinirken (Y.Kalafat, “Türklerin Dini Tarihi ve Türk Halk �nançlar�nda 
Ters Motifi” prof. Dr.Abdurrahman Çayc�ya Arma�an, Ankara, 1995, s.297-307) bu 
tespitle zenginlik kazanm�� olmaktad�r.Çivi ile ba�lamada da gelin ve damad�n 
yollar�n�n sa��na ve soluna konulmu� çiviler onlar geçtikten sonra bir a�aca 
çak�lmalar� suretiyle ba�lanmalar� sa�lan�lm�� olunur. (A.Çelik, a.g.e. a.g.y.) Ulu� 
Türkistan’da yat�r bayraklar�n�n gönderlerine çivi ile adak çaputu çak�l�r. Anadolu’da 
Yedi Uyurlar�n ma�ara ta�lar�na di� a�r�s�n�n tedavisi için çivi çak�ld��� olur. Ba�lama 
konusunda çivinin rolünü biz ilk defa ö�renmi� oluyoruz. �plikle ba�lama �hlas suresi 
tersine okunup k�rm�z� ipli�e 7 dü�üm at�l�r bu yöntemle gelin ba�lanm�� olur 
(A.Çelik, a.g.e. a.g.y.) �plikle ve dü�ümle ba� büyüsü yapmak Türk Kültürlü halklarda 
çok yayg�nd�r. Silahla ba�lamada, güveyi gelin almaya giderken silah�na mermi sürüp 
bunu ate�lemese ba�lanm�� olur (A.Çelik, a.g.e. a.g.y.) bu tesbitte bizim için yenidir. 
Ba��n bozumunda De�irmenden ve de�irmenin suyundan yararlan�lmaktad�r ki bizim 
tespitlerimiz de yöndedir. ( Y.Kalafat, Halk �nançlar�m�zda De�irmen”, Folkloriktik 
prof. Dr. Umay Günay Arma�an�, Ankara, s.142-151)ve (Ya�ar Kalafat “Alanya 
Yöresinde Kilit Ba�, Kitlenmek Ba�lanmak” Alanya 9. Tarih ve Kültür semineri, 19-
21 Kas�m 1999, Alanya 2004, s.492-496) 

 
 Çepni Halk kültürü ile Acara halk kültürü bilhassa giyim ve yemeklerin yan� 
s�ra bir k�s�m inançlar bak�m�ndan büyük benzerlikler vard�r. Bart�n Acara Türklerinde 
de e�ikte durulmaz, karakedinin kesti�i yol, geçilmez denilir. Yasl� aileyi dostlar� 
k�rsal kesimde dostlar� t�ra�a götürerek yastan ç�kar�rlar. Kömürün güzelli�i nazara 
kar�� koruyuculu�una inan�l�r. Ya�mur ya�arken ceviz a�ac�n�n alt�nda yatan� Gök 
Vurur, gö�ün vurmas� y�ld�r�m�n çarpmas�d�r (Ya�ar Kalafat, “Acara Özerk 
Cumhuriyeti Gezi Notlar�/Halk Kültürü” yeni Dü�ünce) 

 
   
 
  SONUÇ: 
 

 Halk inanç kültüründen hareketle, kültür alanlar�n�n s�n�rlar�n� belirlemede, 
kültür kotlar� ve kültler gibi, kültür hayat�n�n kö�e ta�lar� önem arz ederler. Bizi bu 
bildiri ile yola ç�karan  aray�� bu idi.  Do�u Karadeniz’in bir bölgesinden, 
�alpazar�’ndan al�nm�� örneklerle bölge halk kültürünü tamamen yans�tabilmek 
mümkün olmad���  itibariyle kotlar� ve co�rafyay� daha geni� tutmak gerekebilir. Biz 
yap�lm�� mükemmel bir çal��madan yola ç�kt�k yap�lacak yeni çal��malarla amaç daha 
fazla gerçekle�ebilecektir. 
 



 Türk Ocaklar� Trabzon �ube ba�kan�m�z Say�n  Mithat Kerim Arslan 
hocam�z�n uygun bulmalar� üzerine bildirimle dolayl� ilgili olan bir noktaya de�inmek 
istiyorum. 
 
 Türk kültür milliyetçili�inde, metot-teori ba�lant�s�n�, Türklü�ün ve 
Türkiye’nin günümüzdeki meselelerinden hareketle görü�lerine de�inmek zorunda 
kald�m. Bu itibarla Türkoloji ve Türkolog’a dü�en görevler üzerinde k�saca 
duraca��m. Hangi anlamda Türk, hangi anlamda Türkolog ve neden Türkoloji 
konular�na temas edece�im 
 
 Söyleme�e çal��aca�� hususlardan bir k�sm�, ilk iki bildiri de bir �ekilde 
anlat�ld�. Ben , bu salonda olan ve olmayan meslekta�lar�m�z� bir �ekilde ilgilendiren 
bir sorunu ba�ka bir formatta ele alaca��m. Say�n Ocak ba�kan�m�z da meseleyi aç�� 
konu�mac� çerçevesinde koydular. Özetle Türkiye’nin sorunlar�n�n çözümü, misyonu 
ve misyoneri anlamakla mümkündür. 
 
 Malumdur ki, misyoner sadece din ta��y�c�s� de�ildir ve misyoner telkinde 
bulundu�u kimsenin de�il kendisinin ç�kar�n� dü�ünür. De�imli ki, H�ristiyan bat�da 
Ateistlik sürekli t�rman�� gösterirken, misyonerlerin üzerinde çal��t�klar� kesim kendi 
toplumlar� de�ildir.�zah�m�z�n misyonerlikle ili�kisi nedir? 
 
 Misyoner sosyal bilimlerin alan�na giren bütün disiplinlerde etkinlik gösterir. 
Günümüzün misyoneri; bütün dallar� ile birlikte tarihçidir, dilcidir, sosyologdur, halk 
bilimcidir, tabii ki ilahiyatç�d�r ilah. Ba�ka bir ifade ile bu salondaki bizlerin 
meslekta��m�zd�r. Misyonerin faaliyet alan�n�n bilinmesi, kar�� örgütlenmenin yani 
neyi, niye, nas�l yapmam�z�n gerekti�ini, mahiyetini belirler. Misyonsuz misyoner 
olmayaca�� gibi, misyonerli�e kar�� tav�r alabilmek için de, kar�� misyonun yani 
misyonumuzun belirlenmesi gerekir. Hal olunca, belirlenilmesi gereken bir misyon ve 
bu misyonu ta��yacak olan, sosyal bilimlerin her alan�ndan donan�ml� elemanlar 
gerekecektir. Ba�ka bir ifade ile, bizler bilgi donan�m�zla bu yeni görevin donan�m�n� 
bedenlerimize uydurmak durumunday�z. Daha açmak gerekir ise, bu ihtiyac�n 
kar��lanma adresi Türkoloji’dir. Bize göre bu göre ancak Türkologlar, Türk 
Türkologlar� yapabilir. Zira tehdit alt�ndaki kimlik, Türk kimli�idir. Bu kimli�in 
kurtar�l�p, korunup ve kurulmas� Türk bilgisi, Türklük bilimi ile olur. Türklü�ü 
gerçe�ine uygun anlayan ve ona samimiyetle ba�l� olan türkolo�lar kadrosu, Türk 
kültür milliyetçili�inin mimar� ve sava�ç�lar� olabilirler. Bunun içindir ki, evvelce 
yapt���m�z çal��malarda da belirtme�e çal��t���m�z gibi, Türkiyat’�, s�k��t�r�lmak 
istenilen �iir ve nesirin aras�ndan kurtar�p, ilmi Türkçülü�ün bayra�� haline getirmek 
gerekir. 
 
 Oryantalizm, bat�n�n gözü ile do�uyu görme ilmidir. Ona göre do�u 
sömürülmek için vard�r ve bat� olmayan her yer do�udur. Oryantalizm bu sömürünün, 
sosyal bilimlerden yola ç�k�larak yap�lanma �eklidir. Bu tan�m daha ziyade, geçen 
yüzy�l�n tan�m�d�r. Bu yüzy�lda bat�, do�uda, do�uyu bat� mantalitesi ile yorumlayan 
do�ulular yeti�tirmi�tir. Bat� bu Truva atlar�n� kullanmaktad�r. 
 
 Oryantalizm, misyoner okullar�, bar�� gönüllüleri ve nihayet küresel ve süper 
güç stratejileri, ayn� hedefe yürüyü�ün safhalar� ve de�i�meyen projenin farkl� isimler 
alabilen planlar�d�rlar. Gözden kaç�r�lmamas� gereken; Selçuklu ve Eyyubi Türklü�ü  
dönemlerindeki döneminin emperyalist güçleri, ihtilaf halinde idiler. Bugün gerek 



ABD ve gerekse AB ülkeleri, etnik milliyetçili�in tahriki, Ermeni ve Rum konusu  
gibi alanlarda Türklük kar��t� olma anlam�nda hem fikirdirler. Ya�an�lan sava�, kültür 
adamlar� aras�nda, kültürün silah olarak kullan�ld��� bir sava�t�r. Sava�, kimlik-kültür 
ba�lam�nda sürdürülmektedir. Kültürel kimli�i, kültür adam� stratejik bir obje 
k�vam�na sokar veya ç�kar�r. Bu itibarlad�r ki, Türk kültürel kimli�inin mimar� ve 
muhaf�z� Türkolog ve faaliyet alan� da Turkolojidir. Bu itibarlad�r ki, Türkiyat� 
stratejik bir veri olarak kullanma durumunda olanlar�n, durumu bu olan bizlerin, farkl� 
bir sorumlulu�umuz vard�r. 
 
 Toparlamak gerekir ise; bu oyunu bilmek, bu oyunu de�ifre etmek ve bu oyuna 
tepki göstermek fazla bir �ey ifade etmeyebilir, çok kere etmemi�tir de. Kurtulu�, 
yeniden kurulu� ve korunu�, ancak kar�� stratejilerin geli�tirilmesi ile olur. Bu 
stratejilerin kurucu ve uygulay�c�lar�, ancak ve ancak Türkologlar, türk Türkologlar� 
olabilirler. Zaman o kadar sürekli aleyhimize i�liyor ki, kaybedecek bir tek 
saniyemizin dahi olmad��� kanaatindeyiz.  
 
 Haydat Doktrini gere�ince üç denize ç�kmay�, veya muhayyel büyük 
Ermenistan’� kurmay� hedeflemi� Ermenilerin, toprak talebinde bulunduklar� 
güzergahlar üzerinde, bir tek ermeni dahi yoktur. Bunun içindir ki, Ermeni-Kürt köken 
birli�i üzerinde durulmaktad�r. Nitekim güneyde  kendilerine vaat edilmi� oldu�una 
birilerinin inand�klar� topraklarda bir tek Musevi yok iken, Musevi Kürt tezi 
geli�tirilebilmektedir. �ddial� oldu�unuz topraklara, iskan edebilece�iniz halk�n�z yok 
ise,, oralar�n halk�n�n sizden oldu�unu anlat�rs�n�z ki, yap�lmakta olan da budur. 
 
 Türk Türkolog’u bu sorunu çözebilir, çözmelidir, çözmek zorundad�r. Evvela 
kar�� strateji olarak Türklü�ün gerçe�ine uygun tan�m� üzerinde durulabilmelidir. 
Kültürümüzde olamayan ve Türklü�e mal edilmek istenilen �oven ithamlar�n da bu 
projenin bir tezahürü oldu�u oyununa kar�� istikamet belirlenebilmelidir. Türklü�ün 
bir kültür oldu�u bir ya�an alg�lay��� oldu�u  ve yakalanan bu düzeyin birlikte 
ya�an�lan halklarla beraber üretilip geli�tirildi�i anla��l�p anlat�labilmeli. Bu 
topraklar�n Türk kültür co�rafyas� oldu�u  ancak geni� anlamda Türkoloji ile 
kotar�labilir. 
 
 Ö�rencilerimizin ya��ndaki evlatlar�m�z Mehmetçi�imizin, Türklü�ü korumak 
için hayatlar�n� ortaya koyduklar� bu sava�ta, türk Türkolog’u daha fazla bir �ey 
yapabilmeli, ayd�nlar� cephe sava�� olan Çanakkale’deki ecdad�na Türkologlar lay�k 
olabilmenin farkl� yollar�n� arayabilmeli 
 
 Bu yol bize göre, yeni Türkolog d�nunun iyi belirlenebilmesinden geçer. 
Türkiye 80-100 üniversitesi ile, her bran�tan binlerce dü�ünen, takip eden ve üreten 
beyine sahiptir. Ancak maalesef bu potansiyelde stratejik misyon yok denecek kadar 
azd�r. Yap�lan büyük ölçüde bilgi yüklenmi� olmak ve bilgi ta��y�c�l��� yapmakt�r. 
Buradan hareketle denilebilir ki, Türkiye sempozyum bildirileri büyük ölçüde 
geçmi�te kalmakta, günümüze ���k tutamamakta veya teferruattan kurtulup, çözüm 
üretici olamamaktad�r. Bize göre, planl� bir giri�imle stratejist edinme projeleri 
geli�tirilmelidir. Bu geni� Türkoloji taban�ndani stratejist kadrolar yeti�tirilebilmeli. 
Türk ayd�n�, biribirini, yak�n veya uzak geçmi�i suçlamay� b�rak�p, stratejist niteli�i de 
olan kadrolar yeti�tirmelidir. Buradan hareketle, verilen her bildirinin 
deyerlendirilmesinde, bildiri günümüz sosyal bilimler içerikli milli sorunlar� ile 
ili�kilendirilebilmelidir. Sebep-sonuç ili�kileri günümüz tehditleri ile 



ba�lant�lanam�yor ise, bir �eyleri k�smen de olsa eksik yap�yoruz. Veya sempozyum 
nihai de�erlendirmesi bu aç�dan ele al�namaz ise, oryantalistlerin ve onlar�n Truva 
atlar�n�n etkinlikleri önlenilemez. Amaç sempozyum yapmak de�ildir. Sempozyumlar 
ve benzerleri olan di�er faaliyetler, anti emperyalist mücadele  için bir vasatt�rlar. 
 
 Bir taraftan diyeceksiniz ki,; 100 y�l evvel binlerce misyoner yeti�tirildi. Bu 
yeti�tirme ve göreve sevk etme aral�ks�z devam etmektedir. Bu faaliyeti ortak hedefi 
Müslüman Türksün Anadolu olu�turmakt�r. Bu hedefin de�i�medi�i, Sevr’in amac�n�n 
sürdürüldü�ü, Ermenilik, etnik bölücülük, Pontusculuk gibi alanlarda ortak payda 
ta��d��� tespit edilmi�tir. 
 
 Di�er tarafta; yeti�mi� sosyal bilimci ordunuzdan hizmet beklerken, bu 
potansiyelinize stratejik  bir misyon kazand�rmayacaks�n�z. Bize göre, Türk devlet 
adam�, Türk diplomat�, Türkoloji ile donat�lmal�d�r. Bu yap�lm�yor ise, Türk Türkolog, 
Türk sosyal bilimci, tarihçi, dilci, edebiyatç�, sosyolog ve di�erlerine diplomas� 
bilimci kazand�r�lmal�. 21. yy.�n Türk Kültür milliyetçisi derken bunu kastediyoruz. 
 
 Üzerinde durmaya çal��t���m aray��� Türk Ocaklar� ba�latabilir ve bu Trabzon 
Türk Oca��na yak���r. Kat�ld���m�z bu sempozyumun ba�ar�s� da göstermi�tir ki, 
Trabzon Türk Ocaklar� bu �erefli görevi hak etmektedir. 
  


